
Lyssna på en plats
Ett enkelt sätt undersöka en plats ljud utifrån fyra te-
man: Övningarna i Inventering manar till att lyssna 
noga på vilka ljud som � nns på platsen och hur de 
är beska� ade. Värdering vänder fokus inåt, till den 
subjektiva upplevelsen av ljuden. Föränderlighet 
innehåller frågor som rör platsens dynamik. Gränser 
undersöker platsens ljudliga utsträckning.

Inventering – 1
Under några minuter, anteckna alla ljud du 
hör. Blunda emellanåt och tänk efter om 
det � nns ljud som du missar för att du tar 
dem för givna.

Inventering – 2
Finns det något bakgrundsljud som du inte 
lagt märke till tidigare? Lägg i sådana fall till 
det i din lista.

Inventering – 3
Markera i din lista vilka ljud som är dina 
egna (E) och ljud som alstras av andra 
människor (M), teknik (T) och natur (N).

Inventering – 4
Markera i din lista vilka ljud som du upp-
skattar (+) och vilka du tycker illa om (-).

Inventering – 5
Markera i din lista vilka ljud som kommer 
från källor som är utom synhåll (U).

Värdering – 1
Blunda, lyssna och försök sätta ord på hur 
platsen/rummet låter. Låter det exempelvis 
stort eller litet, hårt eller mjukt, lugnt eller 
energifyllt, trevligt eller otrevligt?

Värdering – 2
Finns det några motsägelser i hur platsen 
låter jämfört hur den ser ut?

Värdering – 3
Kan du hitta något exempel på hur det du 
hör respektive det du ser förstärker varan-
dra?

LYSSNINGSÖVNINGAR



Värdering – 4
Lyssna efter och välj ett ljud som du tycker 
illa om. Lyssna noga på ljudet och försök 
formulera varför dina känslor inför det är 
negativa.

Värdering – 5
Lyssna efter och välj ett ljud som du upp-
skattar. Lyssna noga på ljudet och försök 
formulera varför dina känslor inför det är 
positiva.

Gränser – 1
Välj ett ljud som du hör tydligt där du be-
� nner dig. Försök hitta gränserna för ljudets 
utbredning. Hur långt kan du röra dig i oli-
ka riktningar innan ljudet försvinner?

Gränser – 2
Där ljudet försvinner utom hörhåll, vad är 
det som gör att det inte längre hörs? Är det 
överröstat av andra ljud? Finns det hinder 
på vägen som stoppar ljudet?

Gränser – 3
Gå runt på platsen och försök hitta platser 
där ljudmiljön påverkas tydligt av den fysis-
ka miljön, tex. platser med eko, eller platser 
där ljudet dämpas. Vad är det för platser du 
hittar?

Gränser – 4
Vilket är det mest avlägsna ljudet du kan 
höra? Hur låter det och hur påverkar det 
platsen du be� nner dig på?

Gränser – 5
Kan du identi� era några andra ljudmiljöer 
med en annan karaktär i anslutning till den 
plats du be� nner dig på?

Föränderlighet – 1
Gå runt på platsen och notera situationer 
eller händelser som tydligt påverkar ljud-
miljön, tex. en bil som kör förbi, eller ett 
samtal som uppstår. Vad är det för situatio-
ner du hittar?

Föränderlighet – 2
Markera i listan vilka ljud som skapas av-
siktligt (A) och vilka som är bie� ekter av 
andra händelser (B).



Föränderlighet – 3
Markera vilka ljud som är återkommande 
(Å), ihållande (I) och oförutsägbara (O).

Föränderlighet – 3
Markera vilka ljud som är återkommande 
(Å), ihållande (I) och oförutsägbara (O).

Föränderlighet – 3
Markera vilka ljud som är återkommande 
(Å), ihållande (I) och oförutsägbara (O).

Föränderlighet – 4
Gör ett eget ljud på platsen och notera hur 
det tas emot av omgivningen och hur du 
själv upplever det. Testa gärna olika varian-
ter av ditt ljud.

Föränderlighet – 4
Gör ett eget ljud på platsen och notera hur 
det tas emot av omgivningen och hur du 
själv upplever det. Testa gärna olika varian-
ter av ditt ljud.

Föränderlighet – 4
Gör ett eget ljud på platsen och notera hur 
det tas emot av omgivningen och hur du 
själv upplever det. Testa gärna olika varian-
ter av ditt ljud.

Föränderlighet – 5
Använd dig själv och vad som � nns på plat-
sen för att försöka skapa dig ett eget  rum i 
rummet. Hur låter ditt rum?

Föränderlighet – 5
Använd dig själv och vad som � nns på plat-
sen för att försöka skapa dig ett eget  rum i 
rummet. Hur låter ditt rum?

Föränderlighet – 5
Använd dig själv och vad som � nns på plat-
sen för att försöka skapa dig ett eget  rum i 
rummet. Hur låter ditt rum?


